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ከቈብኝድዷ ባሻቇዛ 

                                                     ድኵቪ ዛቋቪ 03-06-18 

ቧዕኑን የዓዘካ የውጭ ቈዳይ ዑኒስዴዛ ዚክ ዱኯዛቧን እና የስያው ቻዶው ቧዛቋይ ኲቭዜቭ 

እንዲሁዔ የዯባበዴ ዖብ ኸዔዚዴስ የውጭ ቈዳይ ዑኒስዴዛ ሼህ ብዱኲሂ ቢን ኪይድ በሀቇዙችን 

ይዠዊ የስዙ ቈብኝድች ያደዛቊኰ። ዓዘካ ከኸዴዮጵያ ቊዛ 115 ዓዏዴ የቆየ ቌንኘነዴ ያኲዴ ሀቇዛ ናዴ። 

ቩያ ደቌዕ ከሀቇዙችን ቊዛ 120 ዓዏዲዴን ያስቆጠዖ ዳጅነዴ ዏስዛዲኯች። ዔንዔ እንኳን ሁን 

ባኯው የዓኯዔ ቧኲኯዢ ሁኯደ ሀቇዙዴ የዙቪዶው ቋዔ ያኲዶው ቢሆንዔ፤ ኸዴዮጵያ ቌን ከሁኯደዔ 

ሀቇዙዴ ቊዛ ጠንካዙ ዳጅነዴና ዲፕኵዒቩያዊ ቌንኘነዴ ኲዴ።  

ይህዔ የዔዕዙቡዔ ይሁን የዔስዙቁ ዓኯዔ የዑዝኴጓዴ ሀቇዛ ዏሆኗን ዏኲካች ቈዳይ ይዏስኯኛኴ። 

እንዲሁዔ በዖብ ሀቇዙዴ ኧንድ በእኩኴነዴ ኲይ የዯዏቧዖዯ ዲፕኵዒቩያዊ ቌንኘነዴ ያኲዴና ዯቧዑነቷዔ 

በኩያኑ ኴክ እየጧዏዖ ዏዔጣደን የዯባበዴ ዖብ ኸዔዚዴስ የውጭ ቈዳይ ዑኒስዴዛ ሼክ ብዱኲሂ 

ቢን ኪይድ ቈብኝዴና ቀደዔ ቩኴ የኳዲዛ፣ የቪዑዲ ዖቢያና የኳኵች የቇኴዢ ሀቇዜች ባኯስኴጣናዴ 

ቈብኝድች ህያው ስዖጅዎች ናዶው።  

በእኔ እዔነዴ ይህ የሆነበዴ ዔክንያዴዔ ሀቇዙችን የዔዴከዯኯው የቇኯኴዯኝነዴ ዏዛህ ዲፕኵዒቩ፣ በቊዙ 

ዯጠቃዑነዴ ኲይ የዯዏቧዖዯ ቌንኘነዴ፣ በእኩኴነዴ ኲይ የዯዏቧዖዯ ቌንኘነዴ እንጂ ንዱ ቋዲ ኳኲው 

ደቌዕ ኵኳ የዑሆንበዴን ቧዙዛ ዝፅዕ የዒዴቀበኴና የህኬቧን ኰዓኲዊነዴ ኯዒንዔ ቪኴዠ የዒዴቧጥ 

እንዲሁዔ እንደ ሀቇዛ በዔስዙቅ ዢዘካ፣ በህቈዛና በዓኯዔ ቀዢ ደዖጃ ያኲዴን ዯቧዑነዴ በዑቇባ 

ስኯዑያውቁ ብኵዔ ኯዔስዙቅ ዢዘካ፣ ኯዢዘካና ኯዓኯዔ ቧኲዔ እያበዖከዯች ያኯችውን ሁኰን ቀዢ 

ዯቌባዛ እንዲሁዔ በዓኯዔ ቀዞ የፀዖ ሽብዛዯኝነዴ ኧዏቻ ያኲዴን ቋዔና ዑና ሀቇዙደ ጠንቅቀው 

ስኯዑቇነኧቡ ነው። በዏሆኑዔ ከቈብኝደ ባሻቇዛ ያኯው ዕውነዲ፤ ሀቇዙችን የዔዴዏዙበዴ የዲፕኵዒቩ 

ዏንቇድ በሁኰዔ ሀቇዙዴ ኧንድ ዯዝኲ እንድዴሆን ድዛጓዲኴ ዒኯዴ ይቻኲኴ።  የሀቇዙችን የውጭ 

ቌንኘነዴ ፖቩ ብሔዙዊ ጥቅዒችንን የዒስጠበቅና ሀቇዙዊ ህኴውናችንን የዒዖቊቇጥ እንዲሁዔ ኳኵችን 

በጠኲዴነዴ ቪይሆን በቊዛነዴ ዏንዝስ በዏዏኴከዴ ሀቇዙዴ ከእኛ፣ እኛዔ ከእነዛቨ ዯጠቃዑ 

የዔንሆንበዴን ዏንቇድ ቀይሷኴ።  
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ዛቌጥዔ ፖቩው ከዒንኛውዔ ሀቇዛ ቊዛ የዑኖዖን ቌንኘነዴ በዏቧዖዲዊ ሀቇዙዊ ጥቅዒችን ደህንነዴ ኲይ 

የዯዏቧዖዯ፣ እንዲሁዔ የኴዒዴና የዴዕክዙቩ ሂደደ ስዛ እየቧደደና የሀቇዙችን ዕድቇዴ እየዯዠጠነ በሄደ 

ቁጥዛ ኯደቊ ዯቊኲጭነዲችን በከዢዯኛ ደዖጃ እንደዑቀንስ የዑያዖቊቌጥ ነው። 

ሀቇዙችን የዔዴከዯኯው የፖኯዱካ ዲፕኵዒቩ ኯዯዝኲነቷ ዏጧዏዛ ዔክንያዴ የሆነ ይዏስኯኛኴ። 

ኸዴዮጵያ ከዯኯያዩ ሀቇዙዴና ዯቋዒዴ ቊዛ የዔዲደዛቊዶው ዲፕኵዒቩያዊ ቌንኘነድች ከካ ደ ካ 

እያደቇና እየቍኯበዯ ዏጥቷኴ። ኴዒዲዊ ዲፕኵዒቩውዔ ዯጠናክሯኴ፡፡ በቧጥድ ዏቀበኴ ዏዛህ ከኴዩ 

ኴዩ ሀቇዜች ቊዛ ቌንኘነቷን በዒጠናከዛ የኸንቨስዴዏንዴ ዢቧዴ እንዲጧዔዛ እየቧዙች ነው። ውጤዲዒዔ 

ሆናኯች። 

የሀቇዘደን የውጭ ቌንኘነዴና በዓኯዔ ቀዢ ደዖጃ ያኲዴን ስዢዙ ኯዒቍኴበዴዔ ኸዴዮጰያ ባኯዞዴ 27 

ዓዏዲዴ ያህኴ ቧዟ ጥዖዴ ድዛቊኯች። ኯሀቇዘደዔ ሆነ ኯካባቢው የዯዖቊቊ የፖኯዱካ ሂደዴ እንዲኖዛ 

ቌጭድችና ውኬቌቦች በቧኲዒዊ ዏንቇድ እንዲዝደ ብቻ ቪይሆን የቧኲዔና የዴብብዛ ድዒቨ እንዲቧዠ 

በዒድቇዔ ኲይ ነች።  

ኸዴዮጵያ በዔዴከዯኯው በኩህ የዴብብዛና የቧኲዔ ዲፕኵዒቩ ዏዛህ ዏቧዖዴ በዓኯዔ ከዘያ ካኰዴ 

ሀቇዜች ቊዛ ያኲዴ ቌንኘነዴ በቊዙ ጥቅዔ ኲይ እንዲዏቧዖዴ ሆኗኴ። በኩህዔ ከኤዛዴዙ በስዯቀዛ ከኳኵች 

ሀቇዙዴ ቊዛ ዲፕኵዒቩያዊና ፖኯዱካዊ እንዲሁዔ ኸኮኖዑያዊ ዴስስሯ ዴኴቅ ስዢዙ እየደዖቧ ነው።  

እዛቌጥ የኸዡዴዘ ዏንቌስዴ ቀደዔ ቩኴ ሀቇዘቷን ያስዯዳድ የነበ ዏዘዎች ይከዯኰዴ በነበዖው 

የዯቪቪዯና ቍዖቤዴ ሀቇዜችንዔ ሆነ ኳኵችን በጠኲዴነዴ የዏዝዖጅ ካሄድ ኲይ በፅንቧ ሃቪብዔ ሆነ 

በዯቌባዛ ዏቧዖዲዊ ኯውጥ እንዲኖዖው ዏደዖቈ ሀቇዙችን ሁን ኯዔዴቇኝበዴ የዯዝኲነዴ ቁዏና 

ብቅቷዲኴ ዒኯዴ የዑቻኴ ይዏስኯኛኴ።  

ሀቇዙችን የዔስዙቅ ዢዘካን ቧኲዔ ኯዒስጠበቅ ብኵዔ የዓኯዒችን ጠንቅ የሆነውን ሷባዘነዴን በዏዋቊዴ 

እያከናነቻዶው ያኯችው ዯቌባዙዴዔ ኯዯዝኲነቷ ዏቧዖዴ ሆነዋዲኴ። ዔን ይህ ብቻ። ኸዴዮጵያ ከደዛቌ 

ውድቀዴ በኋኲ የቧኲዔ ቌንባዲ ዲፕኵዒቩን በዏከዯሏ የዢዘካ ቀንድን ጧዔዜ የህቈዘደን ቧኲዔና 

ዏዖቊቊዴ ኯዒጠናከዛ የቧኲዔ ስከባዘ ኃይሏን በብንዲ፣ በዋንዳ፣ በኲይቤዘያ፣ በቨዳን ዳዛዞዛና 

በብዬ ቌኪዴ እንዲሁዔ በዑሶዔ ጥኲ ስዛ በሶዒያ እና በሁኑ ቅዴዔ በደቡብ ቨዳን ጁባ በዐኰ 
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ዝቃደኝነዴና በብቃዴ ቧዙዊቷን ያቧዒዙች ሀቇዛ ናዴ። ይህዔ በሁኑ ቅዴ በጠቃኲይ 12 ሺህ የቧኲዔ 

ስከባዘ ዲደዜችን በዒቧዒዙዴ ከዢዘካ ቀዳዑዋ ሀቇዛ ዏሆን ችኲኯች። 

ሀቇዙችን ኯቧኲዔ ዏስዝንና ሷባዘነዴን ኯዏዋቊዴ እያደዖቇችው ያኯችው ጥዖዴ ብኵዔ ቧኲዔ የዯናጠኴ 

ቪይሆን የቊዙ ጀንዳ ዏሆኑን በዒዖቊቇጧ ይበኴጥ ዯዝኲነቷ እንዲጧዔዛ ዔክንያዴ ሆኗኴ። ከሁኰዔ 

በኲይ ኸዴዮጵያ የዔዴከዯኯው ቧጥድ የዏቀበኴ ፖቩ በሁኰዔ የዓኯዒችን ሀቇዙዴ በዑባኴ ዏኴኩ 

ዯዝኲ እንድዴሆን ድዛጓዲኴ።  

ዛቌጥ ሁን በዔንቇኝበዴ ዓኯዔ ውስጥ ኯብቻ ዜጦ ዒሷነዢ ያዔ ዯጠቃዑ ዏሆን ይቻኴዔ። ያኯው 

ዒዙጭ ዯያይክ ዒደቌ ብቻ ነው። ዯያይክ ኯዒደቌ ደቌዕ በዏዛህ ኲይ የዯዏቧዖዯ የቌንኘነዴ ፖቩ 

የቌድ ይኲኴ። እንዲህ ዓይነደ ሁኰንዔ ቇን ዯጠቃዑና ሷናዟ የዑያደዛቌ ፖቩ ደቌዕ ዯዝኲ 

ዒድዖቈ ይቀዚ ነው። ኯኩህዔ ነው በንድ ቪዔንዴ ውስጥ የዓዘካ፣ የቩያና የዯባበዴ ዖብ 

ኸዔዚዴስ የውጭ ቈዳይ ዑኒስዴዜች ሀቇዙችንን ኯዏቍብኗዴ የዑዏጡዴ። 

ኸዴዮጵያ የዓዘካ ስዴዙዳጂክ ቊዛ ሀቇዛ ናዴ። ይህች ሀቇዛ ከኸዴዮጵያ ቊዛ በኴዒዴ፣ በፀጥዲና 

ደህነዴ ቈዳዩች ዯባብዙ እየቧዙች ነው። የሁኯደ ሀቇዙዴ ጠንካዙ ዴብበዛ 115 ዓዏዲዴን ያስቆጠዖ ነው። 

ያዔ ሆኖ የኸዡዴዘ ዏንቌስዴ ዓዘካን በዯዏኯከዯ በቌኴፅ ፖቩ ኲይ የዯዏቧዖዯ ቌንኘነዴ ዏዢጠዴ 

ችሏኴ። ይህዔ ከሀቇዙችን ብሔዙዊ ጥቅዔ ንፃዛ የዯቃኗና ቧጥድ የዏቀበኴ ዏዛህን የዑከዯኴ ቧዙዛ 

ያኯው ነው። ቌንኘነደ ኸዴዮጵያን እንደ ንዲዴ ኰዓኲዊዴ ሀቇዛ የዑያከብዛና በውስጥ ቈዳይዋዔ ጣኴቃ 

የዏቌባዴ ካሄድን የዑዝቅድ ይደኯዔ።  

ዛቌጥ የኸዡዴዘ ዏንቌስዴ የዑከዯኯው ካሄድ ሀቇዙችንን ዯጠቃዑ የዑያደዛቌና በዒናዶውዔ የውስጥ 

ቈዳዮች የውጭ ኃይኵችን ጣኴቃ ቇብነዴ የዑቊብኬ ይደኯዔ። ይህ ዒኯዴ ቌን ሀቇዙደ ዯከባብዖውና 

ዯዏካክዖው ይቧዔ ዒኯዴ ይደኯዔ። የዓዘካ ኴዒዴና ዴዕክዙቩ የዳበዖ እንደ ዏሆኑ ዏጠን፤ 

ሀቇዙችን የድቊዢ ጥያቄ ስዲቀዛብ ዋሽንቌዯን ኴዲቌኬ ዴችኲኯች። ዓዘካዔ ብዴሆን በኩህ ዖቇድ 

ኯዏደቇዢና ዯባብዜ ኯዏስዙዴ የዔዲቅዒዒ ሀቇዛ ይደኯችዔ። ዖጅዐ የቌንኘነዴ ዏስዏዛ ፀንድ 

የቀየውዔ በኩህ ዴክክኯኛ ዏዛህ ዔክንያዴ ይዏስኯኛኴ። 

እንደ እውነደ ከሆነ ዓዘካ ሀቇዙችን በቧኲዔ፣ በኴዒዴና በዴዕክዙቩ ስዛዓዴ ቌንባዲ ሂደዴ ኲይ 

ዒዯኮዛዋን በዑቇባ ዴቇነኧባኯች። በዔስዙቅ ዢዘካ ያኲዴን ጂኦ ፖኯዱካዊ ጠቀዓዲዔ ዲውቃኯች። 
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በዏስዙቅ ዢዘካ ቀጣና ቧኲዔና ዏዖቊቊዴ እንዲቧዢን እየዯጫዯች ያኲችውን የኲቀ ዑናዔ ይዖዳኰ። 

እንዲሁዔ በህቈዛና በዓኯዔ ቀዢ ደዖጃ ያኲዴ ዯቀባይነዴ ከዋሽንቌዯን ስዯዳደዛ የዯቧዖ ቈዳይ 

ይደኯዔ። ዲዲያ እነኩህ የዏንቌስዲችንና የህኬባችን የዒንነዴ ዏቇኯጫዎች እንዲሁዔ ቁኴዢ ዯቌባዙዴ 

የዓዘካ ዏንቌስዴዔ ዢኲቍድች ናዶው። ከደዛቌ ውድቀዴ ዒቌስዴ ባኯው የሁኯዴዮሽ የቊዙ ዯጠቃዑነዴ 

ቌንኘነደ የዒዕኧን ድንቊዩች ይዏስኰኛኴ። 

የቌንኘነዴ ዏቧዖድች በእኩኴነዴ ኲይ በዯዏዖኮኧ ዑኪናዊ ዯጠቃዑነዴ ኲይ የዑያጠነጥኑ ናዶው። ንዱ 

ቧጪ ኳኲው ደቌዕ ዯቀባይ በዑሆንበዴ ዏንዝስ የዑከናኑ ይዏስኯኝዔ። ዓዘካኖች የዳበዖ 

ዴዕክዙቩን የቇነቡ እንደዏሆናዶው ዏጠን ኴዩነድችን በፀቊ የዑቀበኰ ዏሆናዶው ያጠዙጥዛዔ። ይህዔ 

የሀቇዙደ ዴስስዛ ከዯጠቃዑነዲዶው ዒዕቀዢ የዑያቇኘዴን ዴዠድች በቊዙ በዏቋደስ ኲይ የዯዏዖኮኧ 

ዏሆኑን የዑያስዖዳ ይዏስኯኛኴ።  

ቩያኖችዔ ሆኑ ዖብ ሀቇዙዴ በኩሁ በቊዙ ዯጠቃዑነዴና ቧጥድ ዏቀበኴ ፖቩ የዑዏ 

ይዏስኰኛኴ። ቩያ ኲኯዞዴ 120 ዓዏዲዴ ከሀቇዙችን ቊዛ ጠንካዙ ቌንኘነዴ ስዴዏቧዛዴ በኩሁ 

የቌንኘነዴ ዒዕቀዢ ውስጥ ነው። የውጭ ቈዳይ ዑኒስዴሯ ቧዛቋይ ኲቭዜቭ ዘፖዛዯዛ ቊካጣ በኸ ዓይኴ 

ኲቀዖበኲዶው ጥያቄ፤ የሁኯደ ሀቇዙዴ 120ኛ ዓዏዴ የዲፕኵዒቩ ቌንኘነዴ ዓዏደን ዐኰ እንደዑከበዛ 

ስዲውቀዋኴ። በሁኑ ቅዴዔ ዕስኮ ከሀቇዙችን ቊዛ በዴዔህዛዴ፣ በንቌድና በቪይንስና ዳክኖኵጂ 

እንዲሁዔ በኳኵች ኧዛዣች ዯባብዙ እየቧዙች ዏሆኑዔ ዲውቋኴ። ይህዔ የሀቇዙደ ቌንኘነዴ ዔን ያህኴ 

ጠንካዙ ዏቧዖዴ ያኯው ዏሆኑን የዑያዏኲክዴ ነው። 

የዯባበዴ ዖብ ኸዔዚዴስ የዔዴቇኝበዴ የዖቡ ዓኯዔዔ ከቀዳዑው የኴ ነጃሺ ቌንኘነዴ እስከ ሁኑ 

ዲፕኵዒቩያዊ ቁዛኝዴ ድዖስ ከሀቇዙችን ቊዛ በዯኯያዩ ኧውቍች የዯቆዙኘ ሀቇዙዴ ናዶው። ይህ ቌንኘነዴ 

በደዔ ዴስስዛ፣ በባህኴ፣ በንቌድና ኸንቨስዴዏንዴ እንዲሁዔ በኳኵች የሁኯዴዮሽ ዲፕኵዒቩ የዳበዖ 

ነው። ኸዴዮጵያ በእነኩህ ዏስኮች ከዯባበዴ ዖብ ኸዔዚዴስ ቊዛ የዔዲደዛቇው ቌንኘነዴ የሀቇዙችንን 

ጥቅዔ በዑያስጠብቅና በቊዙ ዯጠቃዑነዴ ኲይ የዑያዯኩዛ ነው።  

በጠቃኲይ የሶስደዔ ሀቇዙዴ የውጭ ቈዳይ ዑኒስዴዜች ቈብኝድች የኸዴዮጵያን ዯዝኲነዴን፣ በቊዙ 

ዯጠቃዑነዴ ብዜ የዏስዙዴ ዏዛህንና ከኩህዔ እንደ ሀቇዛ ዯጠቃዑ እንድንሆን ያስቻኯንን ዴክክኯኛ 

የዲፕኵዒቩ ዏዛህ የዑያንፀባዛቅ ነው ዒኯዴ ይቻኲኴ።      


